
OM VER TE GERAKEN  
IN JE JOB HOEF JE 
NIET VER TE ZOEKEN. 

Dichtbij je carrière  
alle kansen geven.

WERKENBIJLIDL.BE
ASSISTANT STORE MANAGER.
SOLLICITEER ALS

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

Wil jij werken voor een verguisde werkgever?
Sommige bedrijven of sectoren hebben een mindere reputatie dan andere. Denk aan werkgevers uit de tabaks- of gokindustrie 
of andere verguisde sectoren. Toch zijn werknemers van dergelijke bedrijven net vaak trots om er op de loonlijst te staan.

Bedrijven kunnen op diverse ma-
nieren in vraag worden gesteld. 
Tabak en gokken zijn klassiekers, 
maar sommige raken qua reputatie 
in de verdrukking, zoals 3M. Of stel 
dat je vandaag voor een Russisch 
(of Chinees) bedrijf werkt. Waarom 
zou je voor een zogenaamd ‘dui-
vels bedrijf’ werken? Het cynische 
antwoord: geld. Het is alom gewe-
ten dat zeker leidinggevenden in 
bepaalde sectoren extra loon eisen 
ter compensatie voor het stigma dat 
hun job met zich meebrengt. Al geldt 
dat zeker niet voor alle werknemers. 
Thomas Roulet van de universiteit 
van Cambridge wijst er in zijn boek 
‘The Power of Being Divisive’ op dat 
werknemers van gedemoniseerde 

bedrijven soms net trots zijn dat ze 
op de loonlijst staan. De eerste re-
den hiervoor is simpelweg dat werk-
nemers zelf (kunnen) kiezen voor 

wie ze werken. En we kiezen dan 
voor bedrijven die perfect legaal zijn 
en functioneren, luidt dan de recht-
vaardiging. 

IDEALISTISCH
Maar wat met bedrijven die (gezond- 
heids)schade aanrichten? Vaak blij-
ken zij erg bedreven in het ombuigen 
van de schadelijke resultaten van 
hun producten. “Denk aan energie- 
bedrijven die opperen dat wat ze nu 
verdienen met brandstof hen in staat 
stelt om morgen de overgang naar 
CO2-arme energie te financieren”, 
aldus Roulet. Of denk aan drank-
bedrijven die gezonde voeding pro-
moten. Tenslotte zijn werknemers in 
verguisde industrieën soms opval-
lend idealistisch: ze zijn van oordeel 
dat ze tot heilzame zaken in staat 
zijn, en dus met hun werkgever de 
omslag kunnen maken.  (WiVi)



Meer info?
Bekijk de infobrochures die je vindt op www.erpe-mere.be.

Wij bieden
•  maaltijdcheques van 8 euro
•  hospitalisatieverzekering
•  fietsvergoeding 
•  volledige tussenkomst openbaar vervoer
•  glijdende werktijdregeling
•  minstens 31 vakantiedagen

•  opleidingsmogelijkheden
•  leasefietsen
•  telewerk
•  lokale handelaarsbonnen en ecocheques voor 200 

euro/jaar

Interesse?
Solliciteer vóór 17 september 2022 via select@liantis.be met je cv, motivatiebrief en 
kopie van diploma.

Erpe-Mere is een lokale overheid die een correcte en moderne 
dienstverlening wil leveren aan haar meer dan 20.000 
inwoners. De natuurlijke verbondenheid in het logo slaat op de 
verbondenheid met de natuur, maar ook met alle inwoners en 
verenigingen van de acht deelgemeenten. Zin om ons team te 
versterken? We zijn momenteel op zoek naar …

•  Diensthoofd vergunningen en 
handhaving 

• Diensthoofd personeel 
• Hoofdboekhouder
• Deskundige vergunningen
• Handhavingsambtenaar

• Mobiliteitsambtenaar
• Jeugdconsulent
• Cultuurconsulent
• Educatief medewerker bibliotheek
• Deskundige financiën

DEWAELE HOUTSKELETBOUW nv gevestigd te DEERLIJK is 
toonaangevend in energiezuinige woningen. In België en Noord-
Frankrijk hebben wij een stevige reputatie dankzij méér dan 
50 jaar ervaring in houtskelet, alsook in een kwalitatieve en 
geïndividualiseerde afwerking. Wegens verdere expansie wensen 
wij ons kaderteam te versterken met een

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspycholoog, 056 53 11 80

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

PROJECTMANAGER AFWERKING
• particuliere klanten Wallonië 
• organisator met interesse in (bouw)techniek (ref 80713)

Na een grondige interne opleiding zal je continu 10 à 15 particuliere woningbouwprojecten opvolgen 
vanaf de afwerking: technieken, vloeren, binnenafwerking, etc. Dit omvat: • de microplanning 
• de werfopvolging • de supervisie op de onderaannemers • opmetingen voor atelierinstructie • de 
praktische problem solving • … Daarnaast zal je als aanspreekpunt optreden voor de klanten bij 
vragen, keuzes, wijzigingen,… Kortom, je wordt een spilfi guur die garant staat voor een vlot verloop 
van alle afwerkingen.

Profi el: • ing/ma of gelijkwaardig door ervaring • autonoom en ondernemend leider met 
vlot organisatietalent • communicatief vaardig (N/F) • oplossingsgericht en besluitvaardig in 
praktische situaties • klantvriendelijk in de omgang.

Aanbod: • een brede job met een grote variatie aan projecten • een grote zelfstandigheid 
in de eigen werkorganisatie • een solide onderneming met een familiale bedrijfsspirit • een 
gereputeerd bedrijf met een marktleiderspositie in energiezuinige houtskeletbouwwoningen

• uitstekende loonvoorwaarden + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

Een uitdagende job in de haven 
van Gent, het zegt je wat?

Zin om bij een firma aan de slag te gaan die zich specialiseert in op- en overslag voor granen en oliehoudende zaden?

Dan ben jij misschien wel het koren op onze molen.

Bij Euro-Silo kom je terecht in een leuke sfeer waarin er zeker ruimte is om jezelf te ontwikkelen. Wij verwelkomen je dan ook met open armen. 
Dankzij de groei van Euro-Silo pikten al onze enthousiaste en dynamische medewerkers al hun graantje mee.

ONS AANBOD:
• Een vast contract bij een stabiele organisatie waar waarden als Betrouwbaarheid, Verantwoordelijkheid, Excelleren, 

Respect en Samenwerken centraal staan.

• Een aantrekkelijk loonpakket met o.a. maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 
ecocheques, 13e maand en een voordelig bonussysteem eigen aan de sector en organisatie.

INTERESSE:
Stuur een mailtje met je gegevens naar sollicitatie@eurosilo.be en wij 
contacteren jou! Of bel gerust naar 09/353.77.92

MEER INFO?
De uitgebreide vacatures vind je op 
www.eurosilo.be

Ben jij de volgende?
OM HET TEAM TE VERSTERKEN ZOEKT EURO-SILO MOMENTEEL:

• CONTROLEKAMEROPERATOR

• ONDERHOUDSTECHNIEKERS

• SHIFTSUPERVISOR

• TECHNISCH AANKOOPVERANTWOORDELIJKE

• ONDERHOUDSMECANICIEN 
ZWAAR ROLLEND MATERIEEL

EURO-SILO 
GROEIT EN
IS OP ZOEK

NAAR U!

Cedric
Shiftsupervisor

Is er iemand

stapelgek op jou?

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF
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